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Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-08-09 09:30:00
Título: ANIVERSÁRIO DE NAGASAKI - Nagasaki pede apoio para tratado antinuclear 
no 76º aniversário do bombardeio
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/nagasaki-insta-a-apoyar-el-tratado-
antinuclear-en-76-aniversario-del-bombardeo/20000012-4604508?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-08
Título: Conselheiro de Biden alertou Bolsonaro: ‘Não interfira nas eleições’.
Descrição: O conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, enviado
do presidente Joe Biden ao Brasil, deixou um recado a Jair Bolsonaro para que 
ele não interfira ou prejudique as eleições de 2022. A mensagem foi 
‘transmitida’ diretamente durante um encontro com o presidente na última quinta-
feira 5. Sullivan também esteve com militares membros do alto escalão do governo
federal. A informação é do portal de notícias norte-americano The Hill neste 
domingo 8.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/conselheiro-de-biden-
alertou-bolsonaro-nao-interfira-nas-eleicoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 00:23:17
Título: CPI da Covid vai denunciar Capitã Cloroquina ao Tribunal de Haia por 
crime contra a humanidade
Descrição: A médica Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, é acusada
de ter usado a população de Manaus como cobaia para experimentos com a 
cloroquina
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/capita-cloroquina-cpi-haia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-08 16:32:43
Título: Contra medidas sanitárias, Bolsonaro gera nova aglomeração em Brasília 
Descrição: Mais uma vez, presidente participou de motociata, cumprimentou 
apoiadores e não utilizou máscara de proteção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/08/contra-medidas-sanitarias-
bolsonaro-gera-nova-aglomeracao-em-brasilia

Fonte: Congresso em Foco
Título: Depoimento de Barros expõe entranhas da briga entre Centrão e militares
Descrição: O depoimento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) à 
CPI da Covid nesta semana levará para o centro do palco da investigação a grande
disputa de poder que há hoje dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/congresso-em-foco/depoimento-de-barros-
expoe-entranhas-da-briga-entre-centrao-e-militares/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-08 10:12:42
Título: Menos custo, mais exploração: como gigantes do ensino privado tiraram 
vantagem da pandemia
Descrição: Dossiê dos institutos Front e Tricontinental mostra que corporações 
do setor ampliaram seus negócios durante a crise
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/08/menos-custo-mais-exploracao-
como-gigantes-do-ensino-privado-tiraram-vantagem-da-pandemia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-08 10:07:17
Título: Uber: tribunais veem “manipulação de jurisprudência” e começam a decidir
a favor de motoristas
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Descrição: Decisões em TRTs de quatro regiões diferentes mostram que a Justiça 
está de olho nas estratégias da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/08/uber-tribunais-veem-manipulacao-
de-jurisprudencia-e-comecam-a-decidir-a-favor-de-motoristas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 08:49:57
Título: Brasil de Bolsonaro: Porsche tem 1,5 mil na espera enquanto 
desempregados entram na fila de ossos
Descrição: Entre janeiro e junho, ricaços compraram 1.692 carros de luxo, que 
custam a partir de R$ 508 mil, enquanto desempregados entram na fila de ossos 
para raspar resquícios de carne para se alimentarem
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-porsche-desempregados-ossos/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-07
Título: Petróleo e gás na Amazônia: Empresa ligada a Guedes é a mais cotada para compra de
Polo de Urucu
Descrição: Por Alessandra Martinis, Observatório Social da Petrobrás. A Eneva 
S/A, empresa indicada como a mais provável compradora do Polo de Urucu, a maior 
reserva terrestre de gás natural, localizada na Bacia dos Solimões, no Amazonas,
tem uma relação direta com o ministro da Economia, Paulo Guedes, responsável 
pelo programa de privatizações do governo federal.
O principal acionista da Eneva é o banco BTG Pactual, cujo ministro é um de seus
fundadores e ainda exerce influência no grupo.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/petroleo-e-gas-na-amazonia-
empresa-ligada-a-guedes-e-a-mais-cotada-para-compra-de-polo-de-urucu.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 22:01:01
Título: Zeca Baleiro lança o chorinho “O Rei da Mamata”, uma “homenagem” ao 
governo Bolsonaro
Descrição: O cantor divulgou a nova canção em suas redes neste fim de semana
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/zeca-baleiro-rei-mamata-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 16:15:25
Título: Doria diz que mansão de Flávio Bolsonaro custou R$ 14 milhões, mais que 
o dobro do declarado
Descrição: “Sabe o preço da mansão? R$ 14 milhões, R$ 6 milhões foi o que ele 
declarou e foi fazer o registro lá em Taguatinga, no cartório lá do fim do mundo
para ver se ninguém descobria”, disse Doria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-diz-que-mansao-de-flavio-
bolsonaro-custou-r-14-milhoes-mais-que-o-dobro-do-declarado/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-08 15:30:22
Título: Alta procura da população por vacinas gera problemas no agendamento em 
cidades de Pernambuco
Descrição: Mesmo após episódios de falha no sistema em Recife e Petrolina, 
população segue na busca por vagas para imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/08/alta-procura-da-populacao-por-
vacinas-gera-problemas-no-agendamento-em-cidades-de-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-08 13:38:47
Título: Artigo | Farsa da crise hídrica no setor elétrico reforça que o preço da
luz é um roubo
Descrição: Na crise hídrica no Brasil, os reservatórios nacionais estão apenas 
40% de água armazenada.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/08/artigo-farsa-da-crise-hidrica-
no-setor-eletrico-reforca-que-o-preco-da-luz-e-um-roubo
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-08-08 17:40:19
Título: RJ: Acampamento do MST recolhe doações após ser atingido por forte chuva
Descrição: Tendas que abrigam famílias no Acampamento Cícero Guedes, em Campos 
dos Goytacazes, foram destruídas após temporal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/08/8-rj-acampamento-do-mst-recolhe-
doacoes-apos-ser-atingido-por-forte-chuva 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-08 11:07:42
Título: Venda de livros é revertida em apoio a projetos sociais, ambientais e 
comunicação popular
Descrição: Publicações de Frei Zanata resgatam e sistematizam saberes populares 
acerca de plantas medicinais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/08/venda-de-livros-e-revertida-em-
apoio-a-projetos-sociais-ambientais-e-comunicacao-popular

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-08 09:19:42
Título: Governos do PT perderam chance de avançar no controle das Forças 
Armadas, dizem pesquisadores
Descrição: Professores Juliano Cortinhas e Marina Vitelli ressaltam importância 
de se neutralizar politicamente as Forças Armadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/08/governos-do-pt-perderam-chance-
de-avancar-no-controle-das-forcas-armadas-dizem-pesquisadores
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-08 23:35:57
Título: E o PT? Teve o dedo do Lula nas 21 medalhas do Brasil na Olimpíada de 
Tóquio
Descrição: Teve o dedo dos governos do PT, entre 2003 e 2013, a campanha 
brasileira na Olimpíada de Tóquio terminou com a melhor performance do país 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/e-o-pt-teve-o-dedo-do-lula-nas-21-
medalhas-do-brasil-na-olimpiada-de-toquio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 01:10:19
Título: Bolsonaro vai pessoalmente à Câmara entregar proposta do programa que 
deve substituir o Bolsa Família
Descrição: O valor do programa, que deve se chamar \Auxílio Brasil\, ainda não 
foi definido, o presidente fala em R$ 400, mas esse valor não tem apoio do 
Congresso nem da equipe econômica
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-auxilio-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 23:38:10
Título: Jean Wyllys sobre Janaína Paschoal: “Indigente intelectual”
Descrição: O ex-deputado também afirmou que os \argumentos\ da deputada \são 
deploráveis\ e que ela é \medíocre e desumana\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jean-wyllys-janaina-paschoal-
lancellotti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 22:27:27
Título: Marcelo Adnet: “O humor é maior arma” contra Bolsonaro
Descrição: O comediante também fez críticas à \romantização da maternidade 
burguesa\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marcelo-adnet-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 21:25:16
Título: Após 15 dias fora do ar, CNPq afirma que Plataforma Lattes foi 
restabelecida
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Descrição: Em comunicado divulgado neste domingo, o órgão responsável pelo 
armazenamento dos currículos acadêmicos também informou que todos os dados foram
preservados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lattes-cnpq-ciencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 20:47:35
Título: Homem que espionou senador do PT foi da mesma turma de Braga Netto na 
academia militar
Descrição: O ministro da Defesa nega que tenha enviado militar para investigar o
parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/braga-netto-espionagem-rogerio-
carvalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 20:07:55
Título: Padre Júlio responde Janaina: Cracolândia será transformada com 
humanização da vida e não com fuzis e carabinas
Descrição: A deputada afirmou que o ato de distribuir comida às pessoas que 
vivem na região da Luz faz com que elas não \mudem de situação\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/padre-lancellotti-janaina-cracolandia-
comida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 13:57:56
Título: Fux foi ameaçado de morte por apontar fraude em voto no papel em 1994 no
Rio
Descrição: À época, o atual presidente do STF constatou que havia fraude em 90% 
das urnas eleitorais, fez prisões em flagrante e, por isso, passou a ser 
ameaçado de morte pelo Comando Vermelho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fux-foi-ameacado-de-morte-por-apontar-
fraude-em-voto-no-papel-em-1994-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 13:23:55
Título: André Mendonça sobre bajulação a Bolsonaro: Se não obedecesse seria 
acusado de prevaricação
Descrição: Ex-AGU, que também substituiu Sergio Moro temporariamente no 
Ministério da Justiça, André Mendonça mente sobre relação submissa a Bolsonaro 
para tentar convencer senadores a aprovar seu nome para o STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/andre-mendonca-sobre-
bajulacao-a-bolsonaro-se-nao-obdecesse-seria-acusado-de-prevaricacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 12:00:52
Título: Comandante da Marinha curte publicação de Regina Duarte a favor do voto 
impresso
Descrição: Almirante Garnier Santos, que foi alçado ao cargo após crise de 
Bolsonaro com a cúpula militar, usou perfil oficial do Comandante da Marinha 
para curtir publicação de Regina Duarte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/comandante-da-marinha-curte-
publicacao-de-regina-duarte-a-favor-do-voto-impresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-08 10:55:23
Título: Paulo Coelho sugere maconha a Bolsonaro: “Planalto e seu rei nu se 
beneficiariam muito”
Descrição: Escritor, que foi parceiro de Raul Seixas e mergulhou no movimento de
contracultura dos anos 70 - que tinha como um dos bordões: \sexo, drogas e 
rock'n'roll\ - afirma que não usa maconha desde 1982, mas reconhece os 
benefícios da planta
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/paulo-coelho-sugere-maconha-a-
bolsonaro-planalto-e-seu-rei-nu-se-beneficiariam-muito/
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Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-08 10:00:03
Título: Grande imprensa está se lascando para efeitos das reformas sobre os 
pobres
Descrição: Estudos mostram que não há pluralidade nos jornalões quando o assunto
são as reformas: previdenciária, administrativa, trabalhista, tributária. 
Opiniões contrárias não ganham espaço.The post Grande imprensa está se lascando 
para efeitos das reformas sobre os pobres appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/08/grande-imprensa-reformas-ricos-pobres/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-09 05:00:30
Título: Aquecimento global pode chegar a 1,5 grau Celsius na próxima década, 
indica novo relatório climático
Descrição: RIO — Ondas de calor castigam EUA e Canadá, enchentes assolam países 
europeus e a China, gelo marinho derrete na Groenlândia em velocidade recorde.Os
eventos extremos que sacolejaram o planeta semanas atrás serão cada vez mais 
comuns e intensos, segundo um relatório lançado nesta segunda-feira pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que prevê que o aumento 
datemperatura global pode chegar ao patamar de 1,5 grau Celsius já na 
próximadécada. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/aquecimento-global-pode-chegar-15-grau-
celsius-na-proxima-decada-indica-novo-relatorio-climatico-1-25147043
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-08 13:36:12
Título: Os Estados Unidos que não se vacinam e mais se contagiam
Descrição: Louisiana, com o atual recorde de casos de covid-19 no país, vive o 
momento mais difícil da pandemia e, ainda assim, metade de sua população 
permanece sem a imunização por medo, negligência ou rejeição ao Governo
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-08-08/os-estados-unidos-que-nao-
se-vacinam-e-mais-se-contagiam.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-08 00:00:00
Título: Delegação internacional progressista virá ao Brasil para sondar ameaças 
do governo Bolsonaro
Descrição: O Brasil receberá no dia 17 deste mês uma delegação da Progressive 
Internacional, rede global progressista que busca conter o avanço da direita no 
mundo. Ela é apoiada por nomes como o senador democrata dos EUA Bernie Sanders, 
o ex-ministro das Finanças da Grécia Yanis Varoufakis e o ex-líder do Partido 
Trabalhista britânico Jeremy Corbyn.Leia mais (08/08/2021 - 23h16)
Url 
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-08 00:00:00
Título: Ruralistas apontam sintonia com Arthur Lira em pautas do agronegócio
Descrição: Deputados da bancada ruralista apontam a sintonia com o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP) como determinante para a aprovação de pautas de 
interesse do setor, caso do projeto que facilita regularização de terras 
ocupadas, aprovado nesta terça-feira (3).Leia mais (08/08/2021 - 23h15)
Url 
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Data: 2021-08-08 00:00:00
Título: Justiça manda PF continuar investigação de supostas irregularidades em 
relatório do Coaf sobre Wassef

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/08/ruralistas-apontam-sintonia-com-arthur-lira-em-pautas-do-agronegocio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/08/ruralistas-apontam-sintonia-com-arthur-lira-em-pautas-do-agronegocio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/08/ruralistas-apontam-sintonia-com-arthur-lira-em-pautas-do-agronegocio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/08/delegacao-internacional-progressista-vira-ao-brasil-para-sondar-ameacas-do-governo-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/08/delegacao-internacional-progressista-vira-ao-brasil-para-sondar-ameacas-do-governo-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/08/delegacao-internacional-progressista-vira-ao-brasil-para-sondar-ameacas-do-governo-bolsonaro.shtml
https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-08-08/os-estados-unidos-que-nao-se-vacinam-e-mais-se-contagiam.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-08-08/os-estados-unidos-que-nao-se-vacinam-e-mais-se-contagiam.html
https://oglobo.globo.com/mundo/aquecimento-global-pode-chegar-15-grau-celsius-na-proxima-decada-indica-novo-relatorio-climatico-1-25147043
https://oglobo.globo.com/mundo/aquecimento-global-pode-chegar-15-grau-celsius-na-proxima-decada-indica-novo-relatorio-climatico-1-25147043
https://theintercept.com/2021/08/08/grande-imprensa-reformas-ricos-pobres/


Descrição: A Justiça Federal em Brasília decidiu que a Polícia Federal deve 
continuar a investigar supostas irregularidades na elaboração de um relatório do
Coaf sobre transações suspeitas de Frederick Wassef. O juiz Francisco Codevila, 
da 15ª Vara Criminal, negou o pedido de arquivamento feito pelo Ministério 
Público Federal.Leia mais (08/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/justica-manda-pf-continuar-investigacao-de-supostas-
irregularidades-em-relatorio-do-coaf-sobre-wassef.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-09 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 9 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (9), marcada pelos resultados históricos do 
Brasil nos Jogos Olímpicos, pelo 76º aniversário do bombardeio de Nagasaki e 
pelo gigantesco incêndio na Califórnia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021080917877339-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-9-de-agosto/
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